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ABSTRAKT 

 

Disertační práce si klade za cíl na třech studijních plochách v Krušných horách, vůči sobě 

izolovaných, provést srovnání negativ a pozitiv hornické činnosti a její vliv na povrch a 

životní prostředí v čase. 

V negativech objevit pozitiva využitelná pro další rozvoj kulturní krajiny Krušných hor. 

Tři studijní plochy – ložisko cínových rud Přebuz v západní části Krušnohoří, celosvětově 

proslulý Jáchymov a ložisko fluoritu Vrchoslav ve východní části Krušných hor. 

Tři lokality se shodnou historií hornické činnosti – rýžováním sekundárních ložisek, 

sběrem rudonosných hornin na primárních ložiscích, hlubinou těžbou primárních ložisek. 

Tři lokality se stejnými stopami „po tom, co bylo“ a přesto rozdílné. 

V první lokalitě působí stopy po hornické činnosti až krajinotvorně a činí ji přitažlivou. Ve 

druhé, proslavené lokalitě, dominantně působí nikoli stopy po důlní činnosti, ale smutné 

stopy po slávě. Po slávě stříbrné, po slávě uranové. Třetí lokalita je ukryta v lesích, stranou 

zájmu laické veřejnosti. 

Společnou pro všechny tři lokality je budoucnost. Budoucnost optimistická, která by měla 

na hřebeny a svahy Krušných hor přivést nové obyvatele, nový život. Všechny tři lokality 

jsou součástí seznamu hornických památek za českou stranu zařazených do společného 

česko – německého projektu „Montanregion Erzgebirge – Krušnohoří“ navrženého 

k zařazení do Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. 

 

Klíčová slova:   Rudné hornictví, cín, stříbro, uran, fluorit, Montanregion 
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ABSTRACT 

 

The main target of dissertation are three study areas in the Ore Mountains, isolated against 

each other, to compare the positives and negatives of mining and its impact on surface and 

environment in time.  

In negatives find some positives usable for further development of the cultural landscape 

of the Ore Mountains.  

Three study areas – tin ore deposit Přebuz in the west part of the Ore mountains, world 

famous Jáchymov and fluoride deposit Vrchoslav in the east part of the Ore mountains.  

Three localities with the same history of mining - panning secondary deposits, collecting 

ore-bearing rocks on primary deposits, the depths of mining primary gold deposits. Three 

localities with the same traces of mining activities and still different.  

The first location has traces of mining for creation of landscape to make it attractive. The 

second famous location is dominantly influenced by sad sign of glory not by mining 

activity. The famous after periods of silver and uranium. The third location is hidden in the 

woods, away from the interests of the general public.  

Common to all three localities is the future. Looking to the future is optimistic because it 

should bring new inhabitants to the ridges and slopes of the Ore Mountains. All three 

localities are part of the list of mining relics included in the collective Czech-German 

project called „Montanregion Erzgebirge – Krušnohoří“ proposed for inclusion in the 

Intangible Cultural Heritage Lists UNESCO.  

 

Key words: Ore mining, tin, silver, uranium, fluoride, Montanregion  
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MOTIVACE 

Nikdy v raném mládí jsem si nemyslel, že můj život bude jednou spojen s hornictvím. Snil 

jsem zcela jiné sny. Život přivede někdy člověka do situací, jejichž řešení jej orientuje 

zcela jiným směrem. Najednou jsem místo tužky držel v ruce krejčák - hlubinářský 

krumpáč, místo bílé košile (nadřízený na to dbal), jsem v montérkách a holínkách nestál u 

rýsovacího prkna v projekční kanceláři, ale na dně hnědouhelného lomu a kopal 

odvodňovací stružky, čistil vodoteče. Nikdy jsem se nevyhýbal žádné práci, byť byla 

sebenamáhavější, přesčasová. A hlavně jsem se díval kolem sebe. Najednou jsem si 

uvědomil, že v uhelných proplástcích, ve vrstvách nadložních jílů, v hroudě zvětrávajícího 

uhlí nebo jílu, mohu číst dlouhou historii kraje. Práce mě začala bavit a stále více. Po 

přestupu do technických funkcí a růstu v nich, se stále více rozšiřoval můj obzor, vnímal 

jsem širší a širší souvislosti, rostla odpovědnost za rozhodnutí. Stále více jsem si 

uvědomoval, že rozhodování nemůže být jen rutinní, někdy intuitivní, že musí mít 

znalostní podklad.  Zahájil jsem studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava. Bylo to jedno z mých nejužitečnějších a nejvýznamnějších životních rozhodnutí. 

Dnes vím, že jsem měl štěstí na pedagogy, že to byli oni, kdo ve mně vyvolal ještě větší 

zájem o hornictví, o geologii, mineralogii. Dostalo se mi důvěry firmy a šance 

spolupracovat s ústředními orgány. A obzor se dále rozšiřoval, rostlo poznání, chápání 

souvislostí, kontakty s moudrými lidmi, s odborníky. Po dvaceti letech práce v hornictví na 

Sokolovsku jsem přijal nabídku na zajímavou práci ve vedení jiné hornické firmy. Tam 

jsem dostal prostor aktivně se věnovat a působit v oblasti hornických tradic, podílet se na 

tvorbě muzeálních expozic s hornickou tématikou v regionu, také v Národním technickém 

muzeu v Praze, vystupovat na odborných konferencích, na mineralogických výstavách. 

Odtud už byl krůček do hor, k rudám, k hornickým památkám, k šachtám, hamrům, 

vápenkám na obou stranách česko-německé hranice a zájmu o ně. Osobně, s kolegy ze 

studií jsem ve volném čase pomáhal zmáhat štolu Marie Pomocné na Mědníku v Měděnci 

na Chomutovsku a pomáhal při dvojím jejím zpřístupnění veřejnosti. Když na sklonku 

minulého století probleskly první informace o (tehdy ještě nápadu) vybudovat 

Montanregion Krušné hory, měl jsem o zájem více. 

Dobrou školou pro mne byla aktivní účast v redakčním kolektivu zpracovávajícím dvě 

výpravné publikace o Dolech Nástup Tušimice a první ročníky Ročenky Dolů Nástup. 
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Šestnáct let předsednictví redakční rady firemního časopisu Severočeských dolů – 

Hornické listy mně umožňovalo nabývat nových vědomostí, poznávat neznámé lokality. 

V posledním roce jsem byl redaktorem jediného odborného časopisu s hornickou 

tématikou Uhlí Rudy Geologický průzkum. Možnost přímého kontaktu s odborníky z 

praxe a významnými pedagogy z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 

byla pro mne velmi cenná a nutila k dalšímu sebevzdělávání. Téměř dvacet let se 

intenzivně věnuji hornickým tradicím a spolkové činnosti, nyní i ve vrcholovém 

republikovém vedení.  Vedl jsem několik odborných zájezdů v tuzemsku i do zahraničí. 

Na několika místech této práce se sám přiznávám k lásce a obdivu kraji pod Krušnými 

horami i k horám samým. Vždy jsem si přál něco prospěšného, něco využitelného pro tento 

kraj vykonat. Čestně přiznávám, že prvotní impuls ke studiu, jehož vyvrcholením je 

zpracování této práce nevyšel ze mne. Vyšel z člověka, jehož si velice vážím pro odbornost, 

lidskost, schopnost obětovat se pro druhé, a který mě dlouhá léta zná. Naskytla se tím 

možnost přání naplnit skutkem. Přihlásil jsem se a zvolil téma, kterým jsem chtěl v 

předstihu napomoci řešit problém, kterému se kraj v budoucnu nevyhne. Doslova s 

urputností jsem se pustil do práce. Velmi brzy jsem si uvědomil velikost a mimořádnou 

náročnost tématu. Při absolvování státních zkoušek v tomto studiu, bezprostředně po 

prezentaci práce, mně byla, vzhledem k náročnosti tématu (pro velký řešitelský tým) a k 

dlouhodobosti řešení, doporučena změna tématu. Předkládaná práce je řešením změněného 

tématu. 

Již v úvodu této práce vyjadřuji nelibost nad náhledem médií a mnohých obyvatel 

vnitrozemí na  děni v hnědouhelných pánvích. Nikde ani zmínka o stopách po dobývání 

rud a jejich vlivu na terén, na životní prostředí. Proto jsem se rozhodl zaměřit svoji 

pozornost na tradiční řemeslo provozované v celém pásu hor, na jeho projevy, případně 

aktivity a pokusit se o jejich objektivní posouzení. Navrhnout, v případě využitelnosti 

poznatků, možná řešení. 
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CÍLE PRÁCE 

Geoprostor Krušných hor po necelých sedm století své hornické historie byl a je prostorem 

opakovaných vzestupů a pádů. Prostorem s dokonalou platností přímé úměrnosti 

historických dějů. Pozvolný vzestup byl střídán pozvolným útlumem, po strmém vzestupu 

následoval pád. Sláva a strádání. Pozitiva a negativa. 

Cín, stříbro, uran proslavily Krušné hory. Byly zdrojem bohatství českého království, 

později českého státu. Byly platidlem za dluhy českých králů, vývozním artiklem. Byly 

zdrojem obživy mnoha hornickým pokolením. 

Mnohé z hornických časů je zaznamenáno v kronikách. Mnohé jsou stopy v krajině. 

Mnohé poznatky, zkušenosti, dovednosti jsou využívány dodnes a dále rozvíjeny. 

Disertační práce si klade za cíl výzkum vlivu důlních děl na změnu povrchu a na životní 

prostředí krušnohorského regionu. 
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1 ÚVOD 

Jako mohutný hraniční val působí na člověka přijíždějícího z vnitrozemí, kdysi vlivem 

tektonického působení zvednuté, Krušné hory, na západě pokračující povlovnějšími 

Smrčinami. Pod nimi se rozprostírá naopak pokleslé území, v němž se v pásu zhruba 140 

kilometrů dlouhém, od Ústí nad Labem až po Cheb, vyvinuly uhelné pánve. Díky 

exploataci a využívání energií nabitého bohatství, se pás, z východní strany vymezený 

Slavkovským lesem, Doupovskými horami a Českým Středohořím, proměnil v průmyslově 

rozvinutou oblast, s rozvinutou dopravou, sítí služeb. Od prvních okamžiků využívání páry 

jako pohonného média v tomto regionu, začala se výrazně měnit i tvář krajiny a s rozvojem 

povrchové těžby uhlí prakticky i jeho morfologie a místopis. Zanikly obce i městečka, 

město Most stojí jinde. Na katastru obcí dříve s malým počtem obyvatel vyrostla nová 

města, objevila se nová, zalesněná pohoří, rekreační plochy, vodní nevyjímaje. Ani 

uhelným pánvím pod Krušnými horami se nevyhnuly průvodní projevy a problémy 

mohutné industriální koncentrace s jakými se o něco dříve potýkaly rozvinuté oblasti 

kolem Sheffieldu v Anglii, Charleroi v Belgii nebo německém Porůří. Pokrok byl zkrátka 

rychlejší. Člověk se až následně učil negativní jevy omezovat, bránit jim. Po druhé světové 

válce tu byl ještě jeden, a velmi podstatný faktor. Krušné hory a jejich podhůří, coby 

součást Sudet, se vlivem rozhodnutí o poválečném uspořádání Evropy ve velké míře 

vylidnily. Nejen za prací, ale i za bydlením do něj přicházeli brigádníci, jiní žít. Kraj nebyl 

jejich původním domovem. Chyběla úcta a pokora k rodišti, vazby na sousedy. Lehce 

nabyté bydlení a průmyslem poznamenané prostředí nevyvolávalo v nových obyvatelích 

právě estetické cítění, smysl pro hodnoty. Že je dnes mnohé jiné, není jen záležitostí změny 

politicko-ekonomického systému, ale dnes již zde vyrůstá třetí generace potomků lidí, kteří 

kraj tehdy osídlili. A ti již zde mají domov a také se k němu tak chovají. Desítky let trvající 

rekultivace, snižování pevných i plynných emisí v elektrárnách a výrobních podnicích, 

recyklace materiálů, budování čistíren odpadních vod plodí dnes ovoce. Upravují se domy, 

celé ulice, celá města. Vznikly nové zóny oddechu, zábavy, sportovního vyžití. Z dřívějších 

dolů jsou přírodní koupaliště s průzračnou vodou, autodrom, hippodrom, golfové hřiště, 

dráhy pro bruslaře, cyklostezky, sportovní haly, stadiony… Města, obce i kraj pod 

Krušnými horami jsou stále krásnější. Jsou krásnější, díky odvodům financí sousedících 

dolů do jejich rozpočtů za vydobytý nerost, za těžbu na pozemcích obce. Tedy díky uhlí. 
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Ten kraj plný života, obrovského tvůrčího potenciálu a dalších perspektiv je však 

sdělovacími prostředky denně masírován a negativně představován obyvatelstvu této země. 

Ti, kteří se snaží naplnit literu Horního zákona o ekonomickém vydobytí ložiska, jsou 

nazýváni „uhelnou loby“. Zcela mimo logiku věci je, že se tak v mnoha případech chovají 

a jednají také zákonodárci, představitelé ústředních institucí, vládu nevyjímaje. Proto je 

v České republice termín „územní limity“ či „limity těžby“ nejfrekventovaněji užívaný 

v předvolebním boji politických stran a v programových prohlášeních současných vlád. 

Jako báje se přenáší z jedné generace novinářů a reportérů na druhou generaci pojem 

„měsíční krajina“, i když již desítky let je skutečnost jiná. 

Revitalizace krajiny je činnost, i pro laika viditelná, nepřehlédnutelná. Málo známou 

činností, permanentně prováděnou důlními měřiči, je monitorování svahů vnějších výsypek. 

Pomocí sítě kontrolních bodů a pevného měřícího bodu za využití nejmodernější výpočetní 

i přenosové techniky je v monitorovacím centru dolu okamžitý přehled o momentálním 

stavu výsypky. Příkladem téměř vědecké činnosti je monitorování svahů Krušných hor 

v oblasti zámku Jezeří. Praxe ukázala, že systém funguje a s dostatečným předstihem. 

Obvodní báňské úřady v Mostě a v Sokolově dozorují provozované lokality a díla, kde 

byla v minulosti prováděna těžba hlubinným způsobem. Ta postupně ubývají -  postupy 

lomů jsou odtěžována. 

Takový je letmý pohled obyvatele Podkrušnohoří na dění v prostředí, ve kterém má dnes 

svůj domov, při diskusi na téma hornictví. Vždy se mu vybaví těžba hnědého uhlí. 

Ale hornictví není jen o těžbě uhlí. Hornictví určovalo ráz kraje mnohem dříve. Člověk 

potřeboval železo na nástroje, na zbraně, na podkovy koní, na obruče kol, potřeboval cín 

na nádobí, na slitiny, stříbro na mince, šperky, měď na výrobu zvonoviny, pro vojenské 

účely. Všemi potřebnými surovinami hory, nad do té doby neobjevenými uhelnými 

pánvemi, oplývaly. 

Krušné hory, už samotný název Krušné není odvozen od mnohdy těžkého života na horách, 

ale od činnosti nazývané krušení, tedy úpravy rudonosné horniny prováděné s cílem zvýšit 

výtěžnost kovu při tavbě. Také se uvádí odvození od staročeského slova kruch – značícího 

odštěpek, úlomek, což si neodporuje. Krušné hory se dříve jmenovaly obdobně, jako se 

jmenují na německé straně dodnes – Rudohoří (Erzgebirge). Pojmenování se poprvé 

objevilo na německé straně v průběhu 16. století a na české straně se užívalo až do 
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poloviny 20. století. Z místopisu lze snadno rozpoznat kovy, které se v dané lokalitě těžily, 

případně prováděné činnosti. Lze tedy při cestování Krušnými horami navštívit jak 

Cínovec, Měděnec, Mědník, Stříbrnou, Oloví, Olověný vrch, Boží Dar, Rudné, Vysokou 

Štolu, tak také Kryštofovy Hamry, Nové Hamry, Kovářskou, Vysokou Pec, Smolné Pece, 

Ryžovnu. 

 

Protože v uhelných pánvích je veškerá pozornost zaměřena na uhlí, kaolín, minerální vody, 

kamenivo, písek, tak rudné hornictví jako by neexistovalo. Je pravdou, že v současnosti 

není aktivní, ale historii má přebohatou. Desítky let aktivní práce v uhelném hornictví 

nebyly, v mém případě, pouhým výkonem práce. Zajímal jsem se o vše, co s dolováním 

souviselo o dění v souvislostech a v návaznosti na jiné činnosti. Poklesy terénu v důsledku 

hlubinné těžby a jejich vlivy na povrch, skluzy výsypek a s nimi spojená stabilizace 

výsypek, předcházení těmto obtížně zvladatelným jevům, monitoring, zahlazování stop po 

důlní činnosti. Mé pracovní i mimopracovní aktivity stále častěji se nějakým způsobem 

dotýkaly rudného hornictví, mineralogie. Když na sklonku minulého století bonnská vláda 

sestavila návrh památek nacházejících se na území SRN, vhodných k zařazení do seznamu 

světového kulturního dědictví a nechyběl v nich Montanregion Erzgebirge – Krušné hory, 

můj zájem o Krušné hory vzrostl. Pochopitelný byl zájem o jednotlivé objekty vybírané a 

zahrnované do regionu na obou stranách společné hranice. Vzrostl zájem i o objekty 

nevybrané, o stopy po hornické činnosti historické i nedávné, o projevy přímo v terénu o 

vlivy na životní prostředí. To byl hlavní důvod  proč jsem si vybral právě takové téma 

disertační práce. 

Pro vlastní zkoumání jsem si zvolil tři lokality. První Přebuz, tu jsem pro vlastní práci, pro 

hlubší pochopení historie místa, historických souvislostí přímo v terénu, spojil s  Rolavou.  

Jednak jsou si blízké polohou, shodnou těženou surovinou, způsoby těžby, povrchovými 

projevy, osudem. Ve vlastní práci Rolavu připomínám pouze fotodokumentací. Pozornost 

si zaslouží druhá lokalita – Jáchymov, s těžbou stříbra a uranu. Pro pestrost výběru, a 

Krušné hory svou bohatou surovinovou rozmanitostí k tomu vybízejí, jsem si za třetí 

lokalitu zvolil Vrchoslav na Teplicku s těžbou fluoritu. Při výběru těchto lokalit nebylo pro 

mne kritériem, zda se jedná o staré důlní dílo, jak jej definuje §35 Zákona 44/1988 Sb. v 

platném znění nebo opuštěné důlní dílo které není definováno zákonem, ale je znám jeho 

majitel, případně nástupnická organizace, nebo správce. 
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2 GEOLOGIE KRUŠNÝCH HOR 

V období vymezeném intervalem 1 000 – 545 miliónů let se dnešní Krušné hory nacházely 

pod hladinou oceánu. V geologicky aktivní pánvi docházelo k ukládání mořského bahna, 

písků překrývaných čedičovými výlevy podmořských sopek. V počátcích kambria byly 

podmořské usazeniny zvrásněny. Jíly, písky a čediče přeměněny na pararuly, kvarcity, 

amfibolity. Zvrásněné sedimenty byly prostoupeny taveninami, z nichž utuhly masivy žul, 

nyní přeměněné na ortoruly. V období prvohor byly západní Krušné hory opět zality 

mořem, východní část vystupovala jako ostrov. V devonu a v karbonu, před 340 – 310 

miliony let byl Český masiv sevřen tlakem hercynského vrásnění. Deformovaná souvrství 

prvohorních usazenin byla zpřetrhána a rolována přes sebe. Ze stlačované úzké mořské 

pánve vystoupil pás pohoří alpského typu.  

 

2.1 Oblast Přebuzi 

Téměř všude, v západní části Krušných hor se vyskytuje žula. Zvláštní na této skutečnosti 

je, že všechny žuly jsou vysloveně hlubinné vyvřeliny, obvykle tuhnoucí při teplotách 

kolem 700°C a pod tlakem jaký se nachází řádově kilometry pod zemským povrchem. 

Magma místy využilo ke svému výstupu trhliny a zlomy, pak utuhlo v podobě žil 

granitového složení – žulových porfyrů, aplitů a pegmatitů. Známá jsou místa výstupu až 

na povrch (Teplicko, Schneckenstein na německé straně). Tuhnutím magmatu vznikaly 

další zlomy a zóny žilních trhlin, v nichž docházelo k sedimentaci roztoků magmatického 

původu, ochlazování a vytváření podmínek pro vznik rudných ložisek. Vytěsněny byly 

rudy železa, stříbra, uranu, mědi, cínu, wolframu a olova. Pod nimi vznikala hydrotermální 

ložiska včetně žilovin, jako křemen, vápenec, dolomit, siderit, malachit, fluorit, baryt a 

další. Z poměru izotopů vzniklých rozpadem radioaktivních prvků lze poměrně přesně 

změřit stáří hornin, v tomto případě granitů. Z takového měření vychází poznání, že 

cínonosná žula v okolí Přebuzi utuhla přibližně před 319 miliony let. 

Bylo prokázáno, že žuly spolu s dalšími hlubinnými horninami představují kořenovou část 

již dávno neexistujícího pohoří, které dosahovalo výšky 2 600 – 3 000 metrů. 
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Zatímco niterné síly Země byly a jsou, tvůrci morfologie popisovaného regionu, povrchové 

síly průběžně modelují tvary hor, údolí. Největší vliv na modelaci krajiny mělo cyklické 

střídání ledových a meziledových dob. I když Krušné hory se nenacházely pod ledovým 

příkrovem, byly jakýmsi předpolím kontinentálního ledovce, staly se mrazovou pustinou 

bez vegetace. Docházelo k dodnes patrnému mrazovému zvětrávání a pozvolnému sesuvu 

sutí po zamrzlém podkladu. Absence vegetace umožňovala větrnou erozi a abrazi. Tímto 

procesem se Krušné hory výrazně snížily a v podélné ose působí poměrně zarovnaně. Mezi 

vznikem cínonosných rud v kořenech hercynských velehor a zarovnanou krajinou uplynulo 

280 milionů let. 

V meziledových obdobích byly hory pokryty lesy, průměrná roční teplota byla vyšší než 

dnes. Vodní eroze dravými horskými bystřinami prořezávajícími zaštěrkovaná údolí a 

hloubková eroze skalního podkladu jsou projevem práce geologických sil. Údolí se 

prohlubovala úměrně zvedání Krušných hor, které dále trvá. Měřeními je zjištěn na 

Mostecku vzestup o 1,5 cm ročně. 

 Tento proces vysvětluje až nadrozměrné velikosti údolí vodních toků, říček Bystřice, 

Rolavy a okolních potoků v západních Krušných horách. Ve východním směru je vhodné 

zmínit mohutná údolí říček Svatavy, Chomutovky, Bíliny a Bystřice na Teplicku. Výčet 

potoků v hlubokých, táhlých údolích by byl ještě delší. 

 

2.2 Oblast Jáchymova 

Jáchymovské rudní pole leží v místech křížení dvou zlomů hlubokého dosahu, 

severozápadního jáchymovského a severovýchodního krušnohorského. Je tvořeno 

komplexem metamorfovaných hornin tvořených svory s vložkami vápenatých hornin, 

amfibolity, kvarcity a fylity. Petrografické prostředí mělo vliv na vznik uranového zrudnění. 

Zajímavé je užívání pojmenování směrů průběhu rudonosných žil, a to jak na cínonosných 

lokalitách v okolí Přebuzi a Rolavy, tak na rudním poli Jáchymov v případě uranového 

zrudnění.  Mineralizované pukliny a dislokace se dělí na žíly půlnoční a jitřní. Půlnoční 

žíly mají směr severozápad – jihovýchod uklánějící se převážně k západu a jsou nositeli 

uranové mineralizace. Jitřní žíly mají průběh východ – západ a uklánějí se převážně k 

severu. Z těchto žil byly získávány rudy obsahující Ag, Bi, Co, Ni, As. Žíly uranového 
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zrudnění tvořily sedm žilních uzlů vyskytujících se od povrchu do hloubky 750 metrů až 

téměř ke kontaktu s žulovým masivem. Z jáchymovského ložiska je zdokumentováno 

celkem 278 minerálů, z nichž 70 je uranových. Zrudnění v žilách bylo rozmístěno velmi 

nepravidelně ve formě oválných až zploštělých laločnatých čoček o velikosti od dm
2
 až do 

1 500 m
2 

a mocnosti od mm do 40 cm. Koeficient kovnatosti se pohyboval v rozsahu 0,05 

– 0,15. Rudní pole má rozlohu cca 45 km
2
 a kromě toho v okolí bylo množství malých 

lokalit a rudných výskytů různých druhů. V rudním poli bylo ověřeno na 970 žil, z nichž 

přibližně na 370 bylo dobýváno uranové zrudnění.   

 

2.3 Oblast Vrchoslavi 

Ložisko fluoritu Vrchoslav, třetí lokalita této práce, leží ve východní části Krušných hor na 

rozhraní dvou geologických celků. První z nich je tvořen extruzí teplického křemenného 

porfyru a druhý rulovým komplexem. Rozhraní těchto geologických celků probíhá 

západně od Krupky po tektonické linii přibližně severojižního směru. Tyto horniny jsou 

prostupovány intruzemi žul, místy vystupujícími na povrch a vytvářejícími výrazné 

protáhlé elevace. 

Rulový komplex je tvořen převážně šedou biotitickou pararulou s menším podílem 

muskovitu, dvojslídnou rulou a migmatizovanou rulou. 

Extruze teplického křemenného porfyru probíhá severojižním směrem v šířce cca 8 km. 

Východní kontakt s rulami je strmý, upadá pod úhlem 60°, západní je naopak velmi mírný 

pod úklonem cca 30°. Křemenného porfyru je zde popsáno více typů navzájem se od sebe 

lišících jen velmi nepatrně. 

Teplický křemenný porfyr i rulový komplex jsou prostoupeny četnými žílami žulového 

porfyru, lamprofyru, aplitu a místy i čediče.   
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3 DOLOVÁNÍ  CÍNONOSNÝCH  RUD V ČESKÉ 
ČÁSTI  ZÁPADNÍCH KRUŠNÝCH HOR 

3.1 Počátky hornictví a osídlení západních Krušných hor 

Dříve liduprázdná pralesní vrchovina byla ve středověku, ve výslovném ekonomickém 

zájmu českých panovníků, zemědělsky a hornicky kolonizována.  Ústřední roli při 

kolonizaci sehrály kláštery ve Waldsassenu a v Teplé, jejichž oblast vlivu dosahovala až na 

tato území. Byly zde, poblíž obchodních stezek, strážní hrádky. Kolonizace probíhala, 

podle situace, ve vlnách od 13. do 17. století. Především z německé strany sem přicházeli 

osadníci, nebyli to jen Němci, a pronikali stále hlouběji do nitra hor. To je vysvětlení proč 

se popisovaná oblast a dále Krušné hory staly na několik století německými. Již v roce 

1335 se prvně připomínají v lokalitě Nejdek „cínové doly“. V roce 1384 se objevuje 

písemná zmínka související s osadnictvím – odvod desátků v Horní Blatné. Velmi reálný je 

předpoklad, že hornická činnost zde probíhala již dříve. Sekundární ložiska  kovů se 

nacházela v podhorských náplavech. První příchozí se stávali rýžovníky až po nich 

nastupovali horníci, taviči, skláři, uhlíři, hamerníci, kováři, dřevorubci a další a další 

řemeslníci. 

Hornická krajina nebyla po celá staletí jen zemí zaslíbenou. Když se k drsnému horskému 

životu přidaly v 16. století krize hornictví, v 17. století protireformace, neúroda, hladomor, 

cenové výkyvy ve druhé polovině 19. století způsobené levnějším cínem na trhu z 

Austrálie, jihovýchodní Asie, Bolívie, docházelo naopak k vystěhovalectví. Ve dvacátém 

století došlo k nucenému opuštění domovů  nejprve českým obyvatelstvem a krátce na to 

německým. Tato událost bude ještě, v jiných souvislostech, připomenuta v závěru 

disertační práce. 

 

3.2 Přebuz 

Historici ve svých dílech tvrdí, že v oblasti kolem Přebuzi se cín rýžoval již ve 12. a 13. 

století. Verzi nelze doložit věrohodnými historickým doklady. Jiní uvádějí datum +- rok 

1300, protože v tomto roce zahájili němečtí havíři rýžovnické práce v okolí Nejdku. 
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Logicky musel  následovat výstup proti proudu říčky do pramenné oblasti Rolavy a  jejích 

přítoků. Rýžovali jej i z cínonosných zvětralin rozvlečených půdotokem po svazích a 

následně i zvětralin přímo na výchozech primárních ložisek cínu. Tímto způsobem se 

propracovali až k primárním ložiskům cínové rudy. Sílící příliv osadníků a vyčerpání 

rýžovišť vedl k hornické otvírce primárních ložisek. Z kroniky Přebuzi (zavedené v roce 

1836) lze vyčíst její založení v roce 1347 německými kolonisty, kteří přišli z hornické 

oblasti v pohoří Harz.Tuto informaci nelze dnes také věrohodně ověřit. 

Založení trvalého hornického sídla můžeme odvodit od postupného přechodu od sezónního 

rýžování k  hlubinnému dobývání. Na rozdíl od rýžování vyžadují šachty, štoly, a dědičné 

zvlášť, dozor a údržbu. 

Jednou z nejstarších důlních prací byla dědičná štola probíhající pod obecními pozemky, z 

níž byly rozvinuty značné dobývky. Po nich  zůstaly na povrchu znatelné nerovnosti. 

Životně nutnou podmínkou provozování rýžovišť, pohonu těžních a čerpacích strojů, 

stoupoven a cínové hutě byl dostatečný vodní zdroj. Proto byl vybudován, a po generace 

udržován dědičný vodní příkop. Na svou dobu byl inženýrským dílem, neboť na jednom 

úseku, aby voda samospádem překonala terénní práh, musela být vzedmuta hladina vody, v 

úseku dlouhém 60 metrů, o cca 1 metr. Příkop byl v závěrečné části důmyslně větven pro 

víceré využití. Jeho průběh byl v minulosti několikrát obměňován a nově větven. Význam 

a úloha příkopu se v průběhu staletí radikálně měnily. V období rozkvětu cínového 

hornictví příkop přiváděl vodu do sítě rýžovišť a zpracovatelských provozů na Přebuzi. 

Ještě dlouho po skončení hornictví jej v zastavěné části obec udržovala ve funkčním stavu 

jako vodní zdroj využívaný v domácích hospodářstvích, v kovárně, výrobně knoflíků, při 

pohonu mlýnů atd. Dědičným potokem posílený průtok Rotavského potoka byl zajímavý i 

pro železárny v Rotavě. Vodní předěl, ze kterého příkop vycházel, byl místními občany 

udržován do roku 1945. Dědičný příkop, vybudovaný v délce 5,5 km, byl v 16. - 20. století 

významným hydrologickým a ekologickým prvkem krajiny, neboť uměle převáděl část 

vody z povodí Rolavy do povodí Rotavského potoka a řeky Svatavy. Nyní je dědičný 

příkop nevyužívaný, převážně suchý, ale stále ještě v krajině zřetelný a obnovitelný. 

Pozorujeme-li v čase, těžbu cínu v lokalitě Přebuz a v blízkém okolí, vysledujeme období 

rozmachu, období krizí. Prudký rozvoj hornictví probíhal v první polovině 16. století. 

Odhaduje se, že v letech 1 500 – 1620 produkce cínu v tomto regionu činila 750 tun. Podíl 
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krušnohorských ložisek na výrobě cínu v Čechách dosahoval asi 38%. Samotný region se 

podílel 10%. 

Od konce 16. století do poloviny 17. století se odehrávala krize hornictví, po níž přišlo 

oživení. Avšak ve druhé polovině 18. století nastal pokles těžby a na počátku 19. století 

těžba zanikla. Během tohoto století se událo několik pokusů o obnovení těžby. 

Na čas, po zdražení palivového dříví Nostici, došlo k prudkému růstu těžby rašeliny, těžené 

tam, v malé míře, od nepaměti. Doslova rabování si vynutilo lepší organizaci těžby v 

zájmu všech účastníků. Těžba rašeliny a její zpracování do briket jako paliva pro 

domácnosti přetrvávala po celé období první republiky. 

Na počátku 20. století došlo opět k obnovení těžby rud. Ta gradovala ve válečných letech, 

neboť zbrojní průmysl cín potřeboval. Ukončení těžby se shoduje, téměř na den, s 

ukončením 2. světové války. 

Pro potvrzení nárůstu těžby uvedu konkrétní údaje. Od roku 1933 byly na Přebuzi 

provozovány dva doly – důl Otto a Ritterschacht později vzájemně propojené. Do roku 

1939 se těžba pohybovala mezi 1 500 až 2600 tun rudniny ročně. Švýcarští majitelé 1. 

prosince 1939 pod nátlakem doly prodali německé firmě. Firma z Altenbergu vybavila 

podnik moderní technologií, realizovala projekt nové těžní jámy, prohloubila dřívější slepé 

šachty, postavila dvě odkalovací nádrže a novou gravitační úpravnu o denním výkonu 60 

tun, do níž instalovala flotační zařízení na rozdružování cínovce a arzénových minerálů ze 

smíšeného koncentrátu. Úpravna zahájila provoz v roce 1942. 

V roce 1940 již bylo vytěženo  7 746 tun rudnin 

V roce 1941                               7 836 tun 

V roce 1942                              12 231 tun                     v úpravně zpracováno  13 890 tun 

V roce 1943                              15 450 tun                                                          14 880 tun 

V roce 1944                              14 538 tun                                                          13 833 tun 

1.1.-31.3. 1945                           4 396 tun                                                             4 177 tun 

V úpravně bylo za dobu provozu zpracováno 46 780 tun rudnin, z nichž bylo vyrobeno 487 

tun kolektivních cíno-arzénových koncentrátů, 200 tun cínových koncentrátů a 105 tun 

arzénových kocentrátů. Koncentráty byly odváženy do hutí v Sasku a v Harzu. 
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V ústním podání se traduje těžba wolframové rudy na sklonku války. 

V přebuzských dolech v době války pracovali také váleční zajatci. Ubytováni byli v 

provizorním objektu a pracovali přímo v dole. Osobní průzkum této lokality s odborným 

doprovodem ani dnes, se sedmdesátiletým odstupem, nepůsobil příznivě. 

V padesátých letech minulého století obnovil, národní podnik Severočeský rudný průzkum 

Teplice, průzkum cínového ložiska Přebuz. Ten ukázal rychlý úbytek kovnatosti greisenů 

směrem do hloubky a tak celý úsek byl prohlášen za nebilanční. Průzkum báňskými díly 

skončil v celé oblasti Přebuz v roce 1958 z ekonomických důvodů  Po průzkumu, kdy se  

m.j. hloubily dvě jámy navazující na slepé jámy z dřívějšího rozfárání zbyly na povrchu 

haldy hlušiny. Definitivní tečkou, aspoň pro současnost,, byl převoz haldy rudniny (cca 7 

000 tun) do závodu Krásno ve Slavkovském Lese ke zpracování na cínový koncentrát.  

Poznámkou „aspoň pro současnost“ nechci pominout možné důsledky doporučení Rady 

Evropy členským zemím, aby revidovaly svoji surovinovou politiku a zaměřily se na 

využívání vlastních zdrojů (zejména v případě strategických surovin). Důvodem 

doporučení je snížení závislosti Evropy na dovozu těchto komodit z jihovýchodní Asie a 

dalších zemí takzvaného třetího světa. Evropa v současnosti kryje ze svých zdrojů pouhá 3% 

roční spotřeby. Dalším impulzem pro obnovu průzkumu a  případně i těžby může být např. 

tak razantní zvýšení ceny komodity na světových trzích že se těžba může stát ekonomickou,  

Další haldy po průzkumu a těžbě (nejen cínové rudy) jsou příležitostně rozebírány a.s. 

Lesy ČR na výstavbu zpevněných lesních komunikací. 
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Obr. 1: Stav v r. 2010 

 

Obr. 2: Stav v r. 2013 po úpravě terénu 
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3.3 Rolava 

V sousedství obce Přebuz se nacházela obec Rolava, dříve Sauersack. Katastrálně spolu 

sousedí dodnes. Jen obec Rolava neexistuje. Na konci války v ní bylo vedeno 191 

popisných čísel, z toho 14 vyhořelých následkem živelních událostí. Po odsunu Němců 

paradoxně obdržela téměř vylidněná vesnice Sauersack nové jméno Rolava. Po roce 1950 

byla s výjimkou jediného domu srovnána se zemí. V historii českého rudného hornictví 

zůstane zapsána jako jedno z nejbohatších ložisek cínu nejen v českých zemích, ale i v 

evropském měřítku. 

 

Obr. 3: Přebuz úpravna dolu Otto 
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Obr. 4: Úpravna Sauersack stav od 1.5.1945 dosud 

 

3.4 Vliv důlních děl na povrch a rizika nebezpečí 

Důlní díla jsou z hlediska možného ovlivnění povrchu klasifikací rozdělena do pěti 

kategorií. 

Kategorie A – důlní díla zařazená do této kategorie mohou způsobit propady povrchu, tzn. 

Náhlou destrukci prolomením nadloží, o hloubce více jak 5 metrů. Do této skupiny se 

zařazují: 

 všechny vertikální a ukloněné liniové dutiny – komíny, nezaložené dobývky jejichž 

čela zasahují do hloubky menší než 25 metrů pod zemský povrch 

 nebo vertikální a ukloněné liniové dutiny u kterých přímé rozvolňovací procesy 

dostoupí do zóny eluviálních, deluviálních a aluviálních sedimentů – podpovrchových 

hornin 

 Oblast na povrchu – oblast vlivů kategorie A – která je těmito důlními díly ohrožená, se 

nedá bez dalších opatření využívat ani pro účely zemědělství a lesního hospodářství, je zde 
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povinnost podat návrh na stanovení trvalé stavební uzávěry. Pokud nebudou dutiny 

zaplněny, není možno využívat pozemků na povrchu pro žádné účely. 

Kategorie B – důlní díla zařazená v této kategorii mohou způsobit náhlé propady o 

hloubce 2-5 metrů, přičemž propad se může dále prohlubovat. Do této kategorie jsou 

zařazeny: 

 horizontální liniové dutiny – chodby, ale i poslední výstup u založených dobývek v 

zóně podpovrchových hornin 

 vertikální a ukloněná důlní díla, jejichž čela zasahují do hloubky cca 25 – 40 metrů 

pod zemský povrch 

Povrch ohrožený důlními díly této kategorie lze využívat vyjímečně pro účely lesního 

hospodářství či zemědělství. Pro stavební účely jsou tyto pozemky zcela nevhodné. 

Základním předpokladem využití těchto pozemků je stanovení báňského znaleckého 

posudku. 

Kategorie C – do této kategorie se řadí důlní díla, která mohou na povrchu způsobit 

pozvolný pokles povrchu s pozvolným prohlubováním do 2 metrů. Tyto deformace nemusí 

být na první pohled patrné, mohou však způsobit škody na budovách zatrháváním. 

Kategorie D -  v této kategorii jsou zařazena důlní díla, která mohou na povrchu vyvolat 

deformace v podobě pozvolných poklesů do maximální velikosti 1 metr. Z hlediska 

bezpečnosti na zdraví osob nepředstavují nebezpečí, poškození staveb zůstává. 

V tomto území není třeba provádět žádná aktivní opatření. Stávající stavby se kontrolují 1x 

ročně, při stavbě novostaveb se postupuje podle příslušné normy. 

Kategorie E – představuje důlní díla, která v podstatě nemohou povrch ovlivnit. V tomto území 

není třeba žádných opatření a pozemky lze využívat bez omezení. 
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3.5 Důlní díla v katastrálním území přebuz a jejich kategorizace 

Důlní dílo                                                                  Kategorie důlního díla 

Jáma GP – Přebuz                                                                       A 

štola Stará                                                                                  B,C 

štola Starci č.1                                                                     D 

Šurf A                                                                                  D 

Šurf B                                                                                  D 

Šurf C                                                                                  D 

komín ze štoly Stará                                                            C 

Jáma Hlavní                                                                        A 

Jáma Otto                                                                            B 

Jáma Rytířská                                                                     B 

 

3.6 Současný stav jednotlivých důlních děl 

Jáma GP (geologický průzkum) – Přebuz 

Po ukončení důlních prací byla ohlubeň jámy překryta betonovou deskou o rozměrech 3,5 

x 4,5 metru. Dosud bez projevů deformace terénu. V blízkosti desky, na straně proti 

zbytkům betonových patek věže, je prohlubeň o rozměrech 2 x 2,5 metru a hloubce 0,5 

metru. Způsob likvidace jámy není znám Musí se předpokládat, že jáma není zasypána, a 

že v jámovém stvolu probíhají přímé rozvolňovací procesy, které mohou vést k 

postupnému opadávání navětralých hornin jámového pláště a následnému obkotlání desky. 

Štola Stará 

Ústí štoly je uzavřeno mříží a zavaleno, ze štoly vytéká voda.  Ve směru štoly se v 

minulosti objevilo několik propadů. Ty byly v roce 1996 zasypány. Stav důlního díla není 

znám, ale nelze vyloučit pokračování propadů. 

Štola Starci 
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Ústí štoly je v členitém a zalesněném terénu neznatelné. Způsob její likvidace není znám. 

Pravděpodobně byla opuštěna bez větších likvidačních prací, pouze bylo důlní dílo 

znepřístupněno zavalením ústí. V roce 2001 byl při pravidelné kontrole zaznamenán 

propad asi 60 metrů od ústí štoly o rozměrech 3,5 x 4,5 metru a hloubce 2,5 metru. Zřejmě 

se muselo jednat o svislé důlní dílo. Další deformace na povrchu se u tohoto díla vzhledem 

k jeho stáří a charakteru terénu neočekávají. 

Šurf A 

Šachtice byla po ukončení průzkumných prací zasypaná Pravděpodobně vlivem tlení 

nevypleněné výdřevy došlo k propadu a jeho následnému zásypu Sedání  zásypu dál 

pokračuje vytvořením trychtýřovité propadliny o průměru 3 metry a hloubce cca 2 metry. 

Vzhledem k malé hloubce šurfu se další výraznější deformace neočekávají. 

Šurf B 

Šachtice byla po ukončení průzkumných prací zasypaná. Ústí není dnes v terénu znatelné. 

Deformace terénu vlivem důlního díla se neočekávají. 

 

Šurf C 

Šachtice po ukončení průzkumu byla zasypána. Dnes neznatelné ústí šurfu se nachází v 

horském zalesněném terénu. Deformace terénu vlivem důlního díla se neočekávají. 

Komín ze štoly Stará 

Nad komínem došlo k propadu, v letech 1986 – 2000 propad zasypán. Dnes slabě znatelné 

ústí komínu asi 60 metrů od ústí štoly Stará. Komín dříve patrně zavezen materiálem z 

odvalu. Deformace se předpokládají pouze ve formě poklesů. 

Jáma Hlavní 

Po skončení báňských prací v roce 1956 byla jáma opuštěna. V roce 1969 byla provedena 

oprava zakrývky silničními betonovými panely překrytými betonovou mazaninou. Musí se 

předpokládat DTTO jako u jámy GP. Hrozí nebezpečí deformace terénu vlivem důlních děl 

nacházejících se blízko pod povrchem. Nad jámou betonový skelet bývalé šachetní budovy. 

Jáma je ohrazena železnými sloupky s výstražnými tabulkami. 

Jáma Otto 
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Jáma byla likvidována zásypem, po slehnutí materiálu zásypu byl v roce 1969 proveden 

dosyp. V roce 1996 byl zaznamenán pokles zásypu o 0,3 metru. Od té doby je likvidovaný 

stvol jámy i její okolí stabilizováno. Neočekávají se nad jámou znatelné deformace, zásyp 

je slehlý. Jáma byla ohrazena železnými sloupky s ocelovými lany a výstražnými 

tabulkami. 

V roce 2005 bylo ohrazení poničeno a při jeho opravě byla ocelová lana nahrazena břevny. 

Jáma Rytířská 

 V roce 1979 byla likvidována zásypem a pravidelně dosypávána. Poslední dosyp byl 

proveden v roce 1995, nad jámou kompenzační kužel, na kterém se v roce 2007 vytvořila 

deprese o hloubce cca 0,5 metru. Zásyp ještě není definitivně stabilní. Znatelné deformace 

se ale neočekávají. Terén okolí jámy Rytířská ohrožují více dobývací práce a stará 

vertikální důlní díla, o jejichž existenci se nedochovala dokumentace. Ohrazení je 

provedeno železnými sloupky s ocelovými lany a výstražnými tabulkami. 

Dislokace monitorovaných důlních děl viz mapová příloha č. 1. 

Za krátkou dobu mého bádání na popisované lokalitě, na kterou jsem se díky pochopení 

odborných průvodců, poradců geologů a zároveň výkonných pracovníků a nadšenců, (oba 

těmito vlastnostmi hojně oplývali) opakovaně za pozorováními vracel, jsem sice neobjevil 

dosud neobjevená důlní díla, nové deformace terénu, ale objevil jsem, ač dosud příznivec 

řízených rekultivací, sílu a pozitiva sukcese, případně částečně řízené sukcese. Objevil 

jsem onu obrovskou vynalézavost a přizpůsobivost přírody daným podmínkám, Objevil 

jsem pozitivní přínos důlních děl a torz – betonových skeletů bývalých hornických provozů 

pro poznání přírodních procesů.  Betonové skelety jsou studijními plochami a rájem pro 

přírodovědce. Každé patro, každá světová strana budov, každý čtvereční metr podlah má 

své odlišnosti od ostatních. Jsou místa slunná, místa stinná, místa návětrná a na nich se 

individuálně a fakticky izolovaně a nerušeně vyvíjí flóra i fauna (drobný hmyz). Některé 

objekty jsou překryty vegetací, některé se doslova ztrácejí v lesním porostu. Zarostlé 

odvaly, nebo pokleslý terén jsou dnes spíše zkrášlující, ozvláštňující prvek v krajině, 

pozitivně nabourávající pohodový, ale trochu monotónní, ráz protáhlých náhorních luk a 

oblých kopců. 
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Trvalým pozitivním řešením, vzhledem k obrovské diverzitě a výskytu unikátních taxonů 

flóry a fauny, by bylo začlenění průmyslového areálu na Rolavě do ochranného pásma 

Národní přírodní rezervace Krušné hory. 

Seskupení důlních děl v okolí Rotavy a Rolavy, ať povrchových nebo ukrytých v zemi, je 

úžasným skanzenem. 

Jak už jsem dříve uvedl, rozumným počínáním lze zahladit negativní stopy po hornické 

činnosti. Dříve z nutnosti deponovaná hornina a odvaly našly uplatnění při výstavbě a 

obnově lesních cest. 

Atraktivitu skeletů provozních budov zasazených do vzrostlé vegetace lze využít při 

natáčení působivých scén filmaři. 

 

Obr. 5: Zahušťovací nádrž úpravny 
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4 JÁCHYMOV 

4.1 Historie stříbrné éry 

Kdybychom hledali sebevíce, nenajdeme v České zemi obdobu města s tak pohnutým 

osudem, s tak výraznými vzestupy, s tak výraznými pády, s tak protikladnou skutečností 

jako je nejslavnější hornické město v Krušných horách Jáchymov. 

Jakoby někdo řídil osudy Českého království, že v době zadlužování České země, 

snižování kutnohorské produkce stříbra z důvodu úbytku podzemních zásob, a dovozu 

levnějšího amerického stříbra a zlata se začala rozvíjet těžba stříbra v Jáchymově a plynule 

navazovala na krytí potřeb království. Počínaje rokem 1510 se v kutnohorském revíru 

střídaly komise s návrhy na záchranná opatření, v roce 1512 se rozjížděla těžba stříbra 

v Jáchymově. A již v roce 1516 je doložena existence 400 domů, převážně dřevěných a 

jedna huť se čtyřmi pecemi. 

 
Obr 6: Žentour (dnes umístěn v muzeu v Kutné Hoře) 

 

Jáchymovská báňská činnost byla vklíněna mezi strmé svahy západní části Krušných hor. 

Jáchymovské ložisko je tvořeno žilami pětiprvkové formace stříbra, uranu, bizmutu, 
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kobaltu a niklu s kombinací několika jiných rud. Obsah stříbra v cementační zóně býval 

vysoký, protože hlavní žíly obsahovaly ušlechtilé stříbrné rudy v podobě minerálů argentit, 

proustit, stefanit, pyrargyrit či ryzího stříbra, a tak dosahoval hodnoty 60 – 80%. Vrcholu 

dosáhla těžba a výnosy z ní v letech 1533 – 1537, kdy bylo v provozu 914 důlních podniků 

se 4 113 havíři. K nim je třeba připočítat 800 dozorců a 400 směnmistrů, kteří sem proudili 

ze Saska, Harzu, Tyrol. Pak již nastala doba úpadku – trvalého poklesu těžeb a s ní poklesu 

počtu provozovaných důlních děl a současně počtu havířů. Oznámení královské komoře o 

tom, že na některých dolech provozní náklady překračují výnos, vyvolalo první vlnu 

odchodů zahraničních báňských podnikatelů. Navíc těžaři rozmazlení vysokými výnosy, se 

po vyčerpání nejbohatších partií ložiska s nelibostí upínali k nákladnějším hlubším pozicím. 

Brzy byl ověřen fakt, že se zvětšující se hloubkou uložení jáchymovských rud klesala 

jejich kvalita a kovnatost. Přesun kapitálu z Jáchymova vyvolal také objev devíti bohatých 

žil v Abertamech a několika dalších v údolích kolem Suché. V letech 1533 a 1534 byly 

otevřeny také cínové revíry Horní Blatná a Boží Dar. Přes veškeré popisované skutečnosti 

práce v Jáchymově pokračovaly. Ještě v roce 1544 bylo z vytěžených rud v 615 

provozovaných dolech získáno 6 000 kg stříbra a po té nastal definitivní zlom. V roce 1562 

Evropu zasáhla vlna prudkého růstu cen potravin, klesla hodnota drahých kovů a úpadek 

báňských prací v jáchymovském revíru se zrychloval. Fakt, že v horském terénu se nedalo 

nic pěstovat, potraviny se musely dovážet ze sousedního Saska a z českého vnitrozemí, a 

že v závěru 16.století došlo k dalšímu nárůstu cen až o 300%, způsobil, že důlní práce 

téměř utichly. 

Je zde také jeden velmi důležitý moment, o němž se prameny nezmiňují, a to je rostoucí 

absence dřeva. Vždyť z důvodu absence dřeva potřebného k výrobě dřevěného uhlí, 

potřebného k úpravě rud, k tavbě, k výdřevám v dolech, stavbám provozních budov, obydlí, 

k topení a vaření v domácnostech, ukončily železorudné doly a hutě v Západních Čechách 

činnost, nebo byla jejich činnost na desítky let přerušena (č.12 – Hlávka, Kadera). A ty 

byly objemem těžených a zpracovaných rud neporovnatelně menší. Nelze tedy opomenout 

podstatné skutečnosti: V období, kdy těžba stříbra vrcholila, žilo v Jáchymově 18 200 

obyvatel ve 1 200 kamenných obytných domech. Dřevo, kromě již uvedených důvodů, 

bylo třeba na stavbu důlních strojů, regulaci vodních příkopů a náhonů, dopravních 

prostředků, provozních objektů, hospodářských stavení… Rytiny a kresby okolí 

Jáchymova, z té doby, s holými kopci kolem, absenci dřeviny potvrzují. Tedy nejenom 
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vyšší náklady na těžbu vyplývající z dobývání ve větších hloubkách, nižší kovnatost rudy, 

nižší ceny na trhu, ale i zvýšené náklady na těžbu dřeva a jeho dopravu z větších 

vzdáleností, činily těžbu stříbra nejen nákladnou, ale nakonec nerentabilní. 

Považuji za vhodné uvést, pro ilustraci, ještě výběr několika číselných údajů 

dokumentujících strmý nárůst těžeb a počtu horníků v čase a strmý pád. Proces by se dal 

graficky, v závislosti na čase, vyjádřit jako krátkodobý kmit o vysoké amplitudě. 

 

Rok 1516                                                               1 050 obyvatel                                                                                                          

Rok 1517      47 dolů       211 havířů                     2 170 obyvatel 

Rok 1525    596 dolů    2 682 havířů                    13 411 obyvatel 

Rok 1528    725 dolů    3 262 havířů                    15 850 obyvatel 

Rok 1530    791 dolů    3559 havířů                     17 000 obyvatel 

Rok 1533    914 dolů    4 113 havířů                    18 200 obyvatel – vrchol trvající do roku                                                                                                       

                                                                                                            1537 

Rok 1550    472 dolů    2 124 havířů 

Rok 1574    167 dolů       751 havířů 

Rok 1577    152 dolů       684 havířů                     další údaje jsou nedostupné 

 

Rok 1601                                                                 2 177 obyvatel. 

Rok 1702                                                                 1 429 obyvatel 

 

Pro porovnání: 

 

Na vrcholu slávy byl Jáchymov druhým nelidnatějším městem Českého království a 

jedním z nejlidnatějších v Evropě vůbec. V Praze v té době žilo 50 000 obyvatel. Plzeň 

měla 3 000 obyvatel, Karlovy Vary 600… 

Rozvoj hornictví si vynutil vznik první báňské školy v roce 1716, předchůdce dnešní 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 

V Jáchymově se razily mince a nebyly to jen ony proslulé tolary. 

První nálezná jáma na žíle Fundgrübner dala podnět k otvírce žil dalších, které byly 

nacházeny mnohdy díky výchozům v terénu a mezi kořeny stromů. Historické prameny 
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uvádějí nálezy i velkých stříbrných balvanů dokonce i unikátu, čistého stříbra, 

přesahujícího hmotnost 100 kg. V Jáchymově existovalo pásmo hlavních žil, 

procházejících ve směru sever – jih. Těm, jak bylo v Krušných horách obvyklé, se říkalo 

žíly půlnoční. Druhé pásmo obsahovalo žíly jitřní, tedy východní. Obě tato žilná pásma 

vytvářela v hlubinách země rozsáhlou a hustou síť se150 žilami. Jáchymovské žíly ale 

nebyly mineralizovány souvisle. Měly hloubku i délkový rozsah až několik set metrů o 

mocnosti od 15 do 100 cm. Hlavních patnáct žil dosahovalo mocnosti až 70 cm, výjimečně 

až 200 cm. Žíly měnily úložné poměry a štěpily se na řadu odžilků. 

V letech vrcholícího rozmachu působili v Jáchymově velikáni Johannes Mathesius, 

Georgius Agricola. Zvláště druhý se proslavil jedním ze svých děl „Dvanáct knih o 

hornictví“ a 272 ilustracemi v ní obsaženými dokonale dokumentujícími způsoby těžby, 

techniku, nástroje, pracovní oděv a j.. Kniha se stala rukovětí hornictví na pět století a má 

nám co říci ještě dnes. 

 

4.2 Předzvěst uranové éry 

Nedá se říci, že by hornictví opustilo Jáchymov nadobro. Nadále zde pracovala s nadějí na 

zázrak hrstka horníků se zanedbatelnou výtěžností. Tradovaná zkušenost z poloviny 16. 

století jim velela po objevení „černého kamene“ dál v díle nepokračovat. Tam, kde se 

objevil, klesal obsah stříbra, nebo stříbro mizelo zcela. Pro havíře byl bezcenný, de facto 

jim přinášel smůlu a pojmenování smolinec bylo na světě. 

Nová kapitola hornických dějin se začala psát v roce 1789. Tehdy německý geolog M. N. 

Klaproth izoloval ze smolince látku, kterou tehdy považoval za kov či rudu wolframu. 

Podle planety Uran ji nazval uranitem. Uranit měl tu vlastnost, že dokázal barvit sklo a 

porcelán žlutě a zeleně. O uranovou rudu se začali zajímat místní výrobci kobaltových 

barev. Pro tuto vlastnost se začal od roku 1835 jáchymovský smolinec těžit. Český chemik 

Adolf Patera zdokonalil technologii barvícího procesu a od roku 1856 se začaly uranové 

barvy ve větší míře produkovat. Výroba uranových barev se udržela až do přelomu  19. a  

20. století a byla tak výnosná, že zajistila provoz dolů i jejich potřebné rekonstrukce. Pro 

zvláštní jiskřivost a schopnost proměny podle světla prostupujícího obarveným sklem se 

barvy jáchymovské továrny staly žádaným exportním zbožím. S postupem dolování do 
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větších hloubek však rostla režie a tehdejší rakouské ministerstvo orby se zabývalo 

myšlenkou na uzavření dolu, i když do nich státní správa vložila nemalé prostředky na 

zavedení parních strojů a nových těžních a čerpacích zařízení. 

 

 

4.3 Éra uranu 

Dalším novodobým mezníkem pro město Jáchymov byl v roce 1864 průval vod na šachtě 

Svornost. Průval podstatně ztížil další hloubení. Od roku 1906 začala voda sloužit 

lázeňským účelům. 

Šťastnou shodou okolností oznámila v roce 1898 Marie Curie – Sklodowska objev nového 

prvku – radia. Téměř po čtyřletém úsilí se totiž manželům Curieovým podařilo získat 

desetinku gramu nového prvku a tato desetinka byla izolována z odpadu, který byl 

manželům Curieovým poskytnut jáchymovskou továrnou na uranové barvy. První gram 

radia byl v jáchymovské továrně vyroben v roce 1907 a později dosáhla roční produkce  až 

pěti a půl gramu, což byla podstatná část světové výroby. 

Obě tyto okolnosti ovlivnily další vývoj města i celého hornického revíru. Od poloviny 19. 

století do roku 1945 bylo vytěženo cca 550 tun uranu. 
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Obr. 7: Zpracování uranu v plném rozkvětu 

 

V tomtéž roce začíná nové, a zatím poslední období hornické činnosti v jáchymovském 

rudním revíru. Stát převzal činné doly Rovnost, Svornost, Bratrství a zajistil jejich revizi a 

obnovu. 23. 11. 1945 byla podepsána mezivládní dohoda mezi Československem a 

Sovětským svazem o průzkumu, dobývání a dodávkách radioaktivních surovin, na jejímž 

základě nastalo období prudkého rozvoje. Byl zahájen nábor brigádníků v celé republice, 

do roku 1949 pracovali v Jáchymově němečtí zajatci, kteří byli později vystřídáni vězni. 

Do řady odborných funkcí nastupovali sovětští specialisté, z českých a slovenských 

odborných a vysokých škol přicházeli odborníci, kteří po relativně krátké praxi již v 

padesátých letech postupně odborné a řídící funkce přejímali. Prudce se rozvíjely 

průzkumné a vyhledávací práce s urychlenou otvírkou nových důlních polí a intenzivní 

těžební činností (1946 – 1964) vrcholící v letech 1955 – 1957. Provádělo se i druhotné 

dobývání – vypouštění aktivních základek. Rudnina byla zpočátku zpracovávána ručním 

tříděním, později gravitačním obohacováním na úpravnách Eliáš a Bratrství. Od roku 1952 

byla zavedena výroba chemického koncentrátu v úpravně Nejdek. Protože už z minulosti 
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bylo známo zdravotní riziko vyvolané radioaktivitou – rakovina plic, tzv. „jáchymovská 

nemoc“, byla kromě technické bezpečnosti postupně věnována zvýšená pozornost i 

ochraně před zářením zaváděním dozimetrické kontroly a především účinného větrání. 

 Spolu s převzatými otvírkovými díly je v jáchymovském rudném revíru evidováno 33 jam, 

42 šachtic a 163 štol. V období 1946 – 1964 zde bylo vyraženo 9 600 metrů jam, 178,8 km 

komínů a 814,1 km horizontálních důlních děl. Některá důlní díla sloužila i k průzkumu na 

barevné kovy. Plocha stanovených dobývacích prostorů dosáhla téměř rovných 30 km
2
. 

Celkově bylo vydobyto 8 890 tis. m
2
 žilné plochy s průměrnou produktivností 0,89 kg 

uranu/m
2
, což představuje 7 950 tun uranu. Nejbohatší byly žílné uzly Rovnost (3 179 t), 

Barbora – Eva (1 726 t) a Abertamy (922 t). Uzly Bratrství, Svornost, Plavno a Panorama 

vynesly celkově 724 t atd. 

Od ukončení těžby uranových rud v roce 1964 zůstaly v Jáchymově a celém 

jáchymovském rudném poli v provozu jen jámy Svornost a Josef, zabezpečující čerpání 

termálních vod pro léčebné účely. 

 

4.4 Stopy po těžbě rud 

Bylo by naivní se domnívat, že pokud  nejsou přímo viditelné, že nejsou. Naopak. Kolem 

města se rozkládá hned několik odvalů, ale docela úspěšně rekultivovaných řízenou 

rekultivací a také sukcesí. Zde platí do detailu slova populárního geologa a klimatologa 

RNDR. Václava Cílka, jako by je vyřkl o těchto místech: „Přírodovědci ukázali, že právě 

opomíjená, členitá místa jako lomy, pískovny a dokonce některé haldy se stávají útočišti 

vzácných druhů, které se z monokulturní pouště našich lesů a polí utekly do komfortu 

našich zahrad a hřbitovů či na opuštěná průmyslová stanoviště. Zároveň se ukázalo, že 

takové prostory nejlépe a nejlevněji rekultivuje samotná příroda.“ Zajímavý je opuštěný 

důl Eduard, kde již před lety terénní úpravou byl vytvořen areál na provozování biatlonu. 

 



Ing. Zdeněk Brázda:                        Výzkum vlivu důlních děl na povrch a životní prostředí  

2013  35/78 

 

 

Obr. 8: Úpravna Eliáš – rekultivace sukcesí 

 

Kamenivo z odvalů je stále častěji využíváno jako podkladový materiál při úpravě cest. 

Zajímavou stavbou je regulovaný potok obtékající odkaliště dolu Eliáš využívající částečně 

původní štolu a zároveň chránící důlní díla před zatopením. Koncepcí stavby, využitím 

terénu a ojedinělým využitím původních důlních děl je technickou raritou. Zároveň 

ochraňuje odkaliště Eliáš, při vyšší srážkové činnosti a při jarním tání sněhu, před 

vyplavováním sedimentů s obsahem radionuklidů. 
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Obr. 9: Regulace obtokového potoka dolu Eliáš před opravou 
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Obr. 10: Regulace obtokového potoka po opravě se zpomalovacími stupni 
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Smutnou kapitolou je osud samotného města. Všude tam, kde příroda oplývala stříbrnými 

rudami, města z bohatství kvetla a taková zůstala. Za příklad lze uvést Kutnou Horu, 

Příbram, také Jihlavu. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že po celé Evropě je tomu tak. 

Jen Jáchymov je smutnou výjimkou. Stříbrem z jáchymovských dolů se plnila královská 

pokladna, v minulém století pokladnu státu plnil uran. Po slavné éře stříbra zůstaly v 

Jáchymově měšťanské domy s klenutými stropy, hlubokými sklepy a nádhernými portály 

nad domovními vstupy. Co z toho zůstalo? Opravená radnice, mincovna, kostel. V 

rozpadajícím se městě žije dnes 3 215 obyvatel. Město nedisponuje dostatečnými 

finančními prostředky na opravy. Situaci dále komplikují vlastnické vztahy a stav kdysi 

slavného města se bude dále zhoršovat. Zastavěný prostor mezi radnicí na horním konci 

města a lázněmi v dolní části je: ostudou této země. Město leží blízko hraničního přechodu 

do Spolkové republiky Německo. 

Připomínka Jáchymova jako pietního místa je trochu málo a spíše souvisí s nelidskostí a 

nespravedlností, než s vlastním hornictvím. Věřím, že Jáchymova se pozitivně dotkne 

zařazení do seznamu kulturního dědictví. Objekty se statutem Památky UNESCO mají svá 

pravidla bytí a péče. 
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Obr 11: Portál jednoho z měšťanských domů 
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Obr. 12: Jáchymov dnes 

 

 
Obr 13: Povalová deska jámy Eva, chránící proti přístupu nepovolaným 
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5 VRCHOSLAV 

5.1 Cínová historie ložiska 

Ložisko fluoritu Vrchoslav nelze oddělit od rudního revíru Krupka nesoucího název podle 

stejnojmenného horního města rozkládajícího se na Teplicku, v západním směru nedaleko 

od ložiska. Revír se rozkládá na jižních a jihovýchodních svazích Krušných hor a je na 

východě vymezen Telnicí a na západě Moldavou. Do širší oblasti, kromě vlastní lokality 

Krupky a Vrchoslavi patří i fluoritové ložisko Moldava a cínové Cínovec. Obě lokality, 

Krupka i Vrchoslav, leží v členitém, zalesněném terénu. 

Těžba cínu ve východním Krušnohoří má kořeny již v době bronzové. Nepřímé důkazy o 

zdejší těžbě jsou z 10. Století, ale písemné prameny pocházejí až z roku 1305, tedy ještě 

před založením městečka Krupky (před rokem 1330). Počátky těžby měly stejný průběh 

jako již zmiňovaný v západní části Krušných hor v okolí Přebuzi. Nejdříve byla těžena 

bohatá sekundární ložiska rýžováním v tocích v podhůří Krušných hor v prostoru mezi 

Krupkou a Bohosudovem, později povrchovou těžbou primární ložiska. Pravděpodobně již 

v 15. století byla ložiska těžena hlubinně. K velkému rozvoji těžby cínu na zdejších 

ložiscích došlo po ukončení husitských válek. Ta se během půl století ztrojnásobila a 

dosahovala až 100 tun ročně. V průběhu 16. století, kdy bylo vlivem geologických a 

báňských podmínek potřeba dobývat cínovou rudu z větších hloubek, došlo ke stagnaci 

těžby a k jejímu postupnému přechodu dále na západ k Cínovci a k Dubí u Teplic. Význam 

těžby v okolí Krupky je doložen a podpořen vydáním horního řádu v roce 1487, v němž se 

vedle jihlavsko-kutnohorského práva výrazně projevuje i vliv sousedního Saska. 

Provázanost těžby rud na obou stranách Krušných hor pomáhala v konkurenci s cínem 

dováženým z Anglie a prosazení se na světovém trhu. O provázanosti svědčí mimo jiné 

zakupování práv saských podnikatelů z Freibergu na ložiscích v Krupce a naopak podíly 

podnikatelů z české strany na těžbě v Altenbergu a Geisingu. Pomalou stagnaci ukončila 

třicetiletá válka. Válečné události a odvody mužského obyvatelstva zapříčinily úpadek 

hornického podnikání. Pokusy o obnovení těžby nevedly k úspěchu. Rekatolizace 

habsburských zemí vedla k masové emigraci havířů i důlních podnikatelů protestantského 

vyznání do sousedního Saska. Další těžba byla nárazová a produkce cínu v řádu jednotek 

tun ročně. Na konci 18. století došlo k obratu, produkce dosahovala desítek tun ročně, ale 

úroveň těžeb z 15. století již dosaženo nebylo. Těžba zdejších revírů nebyla nikdy 
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koncentrována do většího celku, vždy byla nesystematická, rozptýlená do velkého počtu 

jednotlivých kutacích prací. Těžba byla soustředěna pouze na žíly, které vycházely na den 

a posléze byly sledovány do hloubek – maximálně do 200 metrů. Slepá ložiska, bez 

výchozu žil nebyla těžena vůbec. 

 

Obr. 14: Propad komínu K207 

 

Ve 20. století, v období druhé světové války, byla těžba cínových rud soustředěna na žílu 

Lukáš otevřenou ze štoly Martin (dnes je část zpřístupněna veřejnosti). Z blízkých štol se 

zde těžilo i ložisko molybdenitu. Těžba rud byla ukončena v roce 1947. 

Od roku 1950 byl v oblasti prováděn geologický průzkum. Z ekonomických důvodů byly 

práce několikrát přerušeny a ukončeny byly prakticky až v osmdesátých letech. 
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5.2 Fluoritová minulost ložiska 

Po ukončení těžby cínových rud bylo objeveno ložisko fluoritové suroviny ve Vrchoslavi. 

To, že ložisko ležící v oblasti proslavené bohatou hornickou činností minimálně od 14. 

století, bylo objeveno a těženo až ve druhé polovině 20. století svědčí o nezájmu o tuto 

surovinu v minulosti 

 

Obr. 15: Krycí rošt komínu 

 

Přitom použití fluoritu bylo známé mnohem dříve. Např. nález ozdobných perel 

zhotovených právě z fluoritu ve starém indiánském sídle Tiahuanaco v Bolívii. Fluorit byl 

nalezen také ve vykopávkách starých indiánských kultur. K výrobě okrasných předmětů, 

např. váz, jej používali jak Řekové, tak Římané. Pravděpodobně jej již používali při tavbě 

kovů. Předpokládá se, že fluorit tavili Římané v Anglii společně s olovem a cínem ve 

starých proslavených oblastech Cornwallu a Devonu. 
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První středověké zprávy o fluoritu pocházejí z 15. století, kdy alchymista Valentinus 

popisuje rudninu a nazývá ji fluorem. 

Také Agricola v roce 1529 se ve svém díle „Bergmanus sive de re Metalica 

Dialogus“ zmiňuje o fluoritu a nazývá jej flusse.Ve středověku, při dolování cínu v 

Krušných horách byl fluorit pro své krásné barevné odstíny havíři nazýván „rudním 

květem“. 

V 16. století je známé použití fluoritu z nalezišť v Harzu při hutnění měďnatých břidlic. 

J. S. Presl ve snaze o počeštění cizích přírodovědných názvů zavedl pro fluorit české 

pojmenování kazivec. 

V roce 1670 jistý Schwanhard v Mnichově použil fluoritu při leptání skla. 

O sto let později byla poprvé vyrobena kyselina fluorovodíková a v roce 1808 bezvodý 

fluorovodík. Objev elementárního fluoru je datován rokem 1886. Jeho organické 

sloučeniny jsou ještě pozdějšího data. Určitý zvrat ve výzkumu a použití organických 

sloučenin nastal po roce 1930. Po druhé světové válce našly tyto sloučeniny největší 

použití a rozvoj, který trvá dosud. 

Od první poloviny 18. století je kazivec v Anglii těžen pro dekorativní ztvárnění krbů a v 

následujícím století se jeho těžba rozvíjí společně s těžbou olova a cínu. První rozkvět 

nastává v Anglii kolem roku 1900, kdy je kazivec již těžen k hutnickým účelům při výrobě 

oceli. 

Mezníkem rychlého nárůstu spotřeby fluoritu jsou osmdesátá léta 19. století, a to úměrně s 

rozvojem chemického a metalurgického průmyslu. 

Ještě na konci 2. světové války bylo nejvíce fluoritu ve světě (cca 75%) spotřebováno v 

hutnictví při výrobě hliníku, niklu, feroslitin, ušlechtilých ocelí... S rozvojem fluorové 

chemie  se začal poměr spotřeby fluoritu obracet. 

Kromě chemie a hutnictví nachází fluorit užití ve sklářství, při výrobě smaltů, svařovacích 

prášků, obalů elektrod... 

 

 Ložisko bylo těženo Rudnými doly Příbram národní podnik, závod Sobědruhy. V letech 

1951 – 1953 započaly první otvírkové práce štolami č. 1 – Učňovská, Jiří, František I – III 
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a štolou 5. květen a z jejího horizontu byla vybudována slepá jáma. Těžební práce se 

soustředily především na žílu č. 3, která byla sledována v délce cca 1 450 metrů a hloubce 

300 metrů. Žíla byla vydobyta z větší části do hloubky 215 metrů. 

Příčné řezy žilami viz přílohy č.5 a 6) 

Při úpravě rudní suroviny nebylo možné vyrobit potřebné množství koncentrátu a proto se 

jako doplněk k vlastní těžbě (z Vrchoslavi i ostatních ložisek) přikupovaly CaF2 rudy 

z dovozu, především z bývalé NDR, Bulharska a hlavně z Číny. Během patnácti let (mezi 

roky 1954 – 1969) bylo vyrobeno celkem 230 500 tun CaF2 koncentrátu, z toho více jak 

65 500 tun bylo získáno z ložiska Vrchoslav. Koncem roku 1969 byla těžba na ložisku 

ukončena a důl byl likvidován. Současně s likvidací byl prováděn ve spolupráci 

s Geoindustrií, národní podnik Praha, závod Dubí z úrovně štoly 5. květen průzkum ložiska 

Krupka II na cín a wolfram. 

 

Obr. 16: Štola 5. květen – marné zabezpečování vstupu 

 

Rudnina byla flotačně upravována v úpravně v Sobědruhách u Teplic, postavené v letech 

1953-1954 původně pro využití ložiska Vrchoslav. 
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5.3 Vliv dobývání na povrch 

 

Z předchozího textu je zřejmé, že těžba cíno-wolframových rud z ložisek v popisované 

oblasti probíhala s různou intenzitou a s nucenými přestávkami více než 650 let. 

Z vlastního pozorování a ohledání na místě, lze konstatovat, že středověká důlní činnost 

nezanechala do dnešní doby výraznějších stop, i když se dá předpokládat, že důlní díla 

nebyla systematicky likvidována. Členitý terén, poměrně vysoké srážky v oblasti spolu s 

dalšími klimatickými vlivy a samoregulační schopností přírody (zalesnění a další 

biologický pokryv) umožnily a dále umožňují jejich zahlazení. Některé pozdější důlní 

práce prováděné od 18. století a hlavně novější důlní díla se dají v terénu ještě identifikovat. 

Na zalesněných svazích jsou patrné zbytky po odvalech, úzké zářezy štol a snad i propady 

do starých mělkých dobývek. Často nejdou tyto pozůstatky starého dolování odlišit od 

přirozené členitosti, mělkých roklí nebo i vývratech vzrostlých stromů. Některé z těchto 

starých štol, za všechny uvedu např. štoly Antonín, Josef, Simon a Juda, byly v rámci 

geologického průzkumu ve druhé polovině 20. století vyzmáhány a mapovány. Jiná situace 

je u štol z poloviny 20. století, které tvořily tzv. Mo-důl (štoly Prokop, Barbora, Václav a 

Večerní hvězda). Ústí těchto štol jsou v terénu zřetelně viditelná, u štoly Barbora byl v roce 

2002 opraven její portál. U těchto důlních děl může dojít k ovlivnění stabiliy povrchu, 

zejména u  jejich ústí může dojít k prolomení nadložních vrstev a vzniku mělkých propadů. 

V místech, kde důlní díla jsou již ve větších hloubkách (minimálně 4 – 6 metrů) mohou 

stabilitu terénu narušit pouze nepřímé rozvolňovací procesy ve formě poklesů, které 

běžným způsobem v členitém zalesněném terénu nelze postřehnout. 

Z legislativního hlediska jsou důlní díla v lokalitě Krupka zatříděna ve třech kategoriích. 

V první kategorii jsou tzv. stará důlní díla, u kterých není znám právní nástupce jejích 

posledního vlastníka nebo byla likvidována před rokem 1945. Tato díla spravuje MŽP 

prostřednictvím České geologické služby – Geofondu. Téhož správce mají tzv. opuštěná 

důlní díla průzkumná. Jedná se o důlní díla ražená nebo znovu otevřená v rámci 

geologického průzkumu. Poslední kategorií jsou opuštěná důlní díla, která spravuje jejich 

vlastník resp. organizace k tomu určená státem, v tomto případě právní nástupce Rudných 

dolů, s. p. Příbram, kterým je DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram (Správa uranových ložisek). 
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Z těchto důvodů jsou pasportizovány pouze štoly tzv. Mo-dolu a výpočet oblastí vlivů 

poddolování se zaměřil pouze na úvodní část těchto děl. 

Všechna důlní díla fluoritového ložiska Vrchoslav patří mezi opuštěná důlní díla. Těžba na 

ložisku byla ukončena a důlní díla likvidována v 1969-1970. Vzhledem ke způsobu a 

rozsahu těžby se na povrchu začaly vytvářet nespojité, těžko prognozovatelné propady, kdy 

se volný, vydobytý prostor zaplňuje nadložními horninami. Zavalování volných prostor u 

žilných ložisek se strmým průběhem žil, navíc v horninách spíše pevných a soudržných 

probíhá formou náhlých propadů, nespojitě, bez vytváření poklesových kotlin. Při těžbě 

fluoritových rud se na Vrchoslavi používaly dvě dobývací metody, jednak metoda na 

skládku a selektivní dobývání se zakládáním vyrubaných prostor. První metoda se 

používala na štolách František a 5. květen do úrovně patra -50 metrů. Později, v roce 1956, 

bylo zavedeno selektivní dobývání na patrech -100 a -150 metrů. Při dobývání na skládku 

zůstal celý odtěžený prostor z větší části nezaložený, u selektivního dobývání byl vyrubaný 

prostor zaplněn sypanou zakládkou, volný zůstával poslední výstupek. Volné prostory dále 

vytváří nezaložená horizontální důlní díla – chodby a většina komínů včetně slepých jam. 

Zvláště nebezpečné jsou propady komínů. U komínů prostřelených na den a následně 

likvidovaných prostým zásypem hrozí propadávání částí zásypů při tlení dřevěné výztuže 

nebo vznik kleneb a volných dutin s následným propadem. Nebezpečí hrozí i v případě 

komínů neproražených na povrch, jejichž čelba je od povrchu vzdálena méně než 20 metrů. 

Za více jak 40 let od doby kdy bylo ložisko opuštěno, se v terénu vytvořila řada propadů. 

Celé propadové pásmo bylo ohrazeno dřevěnou kulatinou ve třech řadách na dřevěných 

sloupcích. Vlivem povětrnostních podmínek došlo k zetlení dřevěného ohrazení v 

rozsáhlých úsecích. Ve zpracovaném báňském znaleckém posudku bylo upozorněno na dvě 

nejvíce ohrožená místa. Prvním je úsek mezi komíny K 208 a K 209 (viz příloha č.9), který 

pokračuje dále k západu v délce cca 130 metrů. Druhým místem je úsek ve vzdálenosti 50 

– 70 metrů od komína KII-30A (viz přílohy č. 4,8) V podstatě se dá konstatovat, že 

potenciálně je propady ohrožen povrch nad celým žilným uzlem žil č. 2, 2a, 3 (viz příloha 

č.7). U žil č. 1 a 10 hrozí propady nad likvidovanými komíny. Menší nebezpečí hrozí nad 

úvodními částmi štol. 

Propady na Vrchoslavi nebyly likvidovány jejich zásypem. Tento způsob by sice byl 

nejbezpečnější, avšak finančně velmi náročný, navíc by vyžadoval stavbu nových cest a 
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rozsáhlé kácení stromů. Proto DIAMO s. p. V roce 2006 přistoupilo k opravě některých 

úseků stávajícího ohrazení a instalaci nového ohrazení tak, aby bylo zajištěno celé 

propadové pásmo. Nové ohrazení bylo provedeno ve vzdálenosti 5 metrů od stávajících 

propadlin a v místech s větším úklonem žíly byla zvýšena vzdálenost na 10 metrů. 

Nejhlubší propady komínů K 207, K 208 a K 216 byly zakryty ocelovými krycími rošty 

ukotvenými na betonových patkách. Propadové pásmo se pravidelně kontroluje. 

Již dříve zařazená důlní díla do kategoriíí A a B (ústící na povrch), nebyla nově 

přepočítávána a porovnáním, (pouze kontrolně) bylo zjištěno, že vyhlášená bezpečnostní 

pásma a stavební uzávěry byly navrženy v dostatečně velkém rozsahu. 

Při výběru lokalit pro zvolené téma disertační práce jsem zdaleka netušil kolik objektů, jen 

v lokalitě Vrchoslav, je evidováno a kontrolováno státním podnikem DIAMO a už vůbec 

ne v rámci celé jeho působnosti. Zdaleka jsem netušil kolik kilometrů při opakovaných 

kontrolách a měřeních mám před sebou. Neumím si představit jak bych zcela individuálně 

zvládal  lokalizaci a identifikaci jednotlivých důlních děl, byť s pomocí mapové 

dokumentace, jak bych sám prováděl potřebná měření. 

Při shromažďování mapových podkladů, historického i soudobého materiálu a dalších  

informací, jsem byl překvapen bohatstvím archivovaného i v současnosti využívaného a 

dále rozšiřovaného materiálu, precizností jeho zpracování, kvalitou fotodokumentace a to 

jak přímo v sídle o. z. DIAMO v Příbrami, tak v sídle Fluorit Sobědruhy. Mile jsem byl 

překvapen nevšední ochotou odborníků z obou firem pomoci radou, dokumentací, 

doprovodem na jednotlivé lokality. 

Brzy jsem pochopil, že úmysl sledovat rychlost změn na povrchu, byť v bezprostředním 

okolí evidovaných důlních děl, v krátkém časovém intervalu zpracovávaného tématu 

disertační práce není racionální volbou. Že časový interval musí být mnohem delší. Přesto 

jsem se rozhodnul  aspoň dílčí měření uskutečnit. Při jednání ve Fluoritu Sobědruhy o 

možnosti provést měření v jejich „zájmovém“ území jsem byl informován o jejich 

pravidelném měření v rizikové lokalitě se stálými pozorovacími body a bylo mně 

nabídnuto spolupodílení se na třech opakovaných měřeních. Ta jsem pochopitelně využil. 

Měl jsem možnost měření si fyzicky přímo provést. Měření se provádí ve třech profilech 

příčně orientovaných na průběh  rudonosných žil. Profily nejso vybrány náhodně. Jsou 

identické s vedením lesních cest využívaných Lesy ČR. Při následných diskusích o 
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nevýhodě krátkodobého měření mně byly poskytnuty údaje o měřeních v předcházejících 

letech, počínaje rokem 1999 k vlastnímu vyhodnocení. Z nich je sestavena následující 

tabulka:                

5.4 Vyhodnocení měření 

Nivelační body jsou v mapě (příloha č. 4) označeny arabskými číslicemi. 

Nivelace boční záměrou byla vždy prováděna stejným přístrojem Leica DNA 03. 

Přestože i měření prováděné po dobu čtrnácti let je z dlouhodobého pohledu pouhou 

časovou epizodou, zdá se, že se dají odhadnout tendence k setrvalému stavu. 

Monitorovaný terén je stabilní. Pouze u tří měřených bodů je v průběhu 14 let zaznamenán 

pokles terénu o více než 1 cm, a to bod č.4 v profilu č. 1 poklesnul o necelých 5 cm, v 

profilu č.2 bod č. 9 o 3 cm a bod č. 10 o 1,5 cm. Vlivy dřívější důlní činnosti na morfologii 

terénu v současnosti, jsou zanedbatelné a pouhým okem nepozorovatelné. 

Výsledky měření ve všech třech profilech od roku 1999 dokumentuje následující přehled: 

Při ohledávání důlních děl jsem se věnoval také jejích zabezpečení před nežádoucím 

vstupem nepovolaných osob do blízkosti propadů, zavalených štol, dobývek. Musím 

konstatovat, že nebylo díla, které by nebylo uspokojivě zabezpečeno. Ze zapůjčené 

dokumentace vedené OBÚ v Mostě o všech jím dozorovaných důlních dílech a 

pravidelných kontrolách jsem získal informaci, že na dozorovaném území není evidovaná 

jediná závada v zabezpečení důlních děl. 

Vzhledem k tomu, že OBÚ v Mostě disponuje centrální databází stavu a kontrol 

zabezpečení důlních děl v celé ČR, nebylo obtížné ověřit stav i na lokalitách Přebuz a 

Jáchymov. I tyto lokality jsou bez závad. 
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6 ZÁVĚR 

Na příkladu tří rozdílných lokalit jsem chtěl ověřit vliv hornické činnosti a důlních děl na 

povrch, na životní prostředí. Stop po těžbě rud je v celých Krušných horách veliké 

množství, úměrné počtu těžebních lokalit. 

Osobním kontaktem s popisovaným prostředím i prováděným měřením jsem dospěl 

k závěru, a na popisovaných lokalitách to předvádím, že jsou sice místa s propady, poklesy 

a s tím souvisejícími stavebními uzávěrami a dalšími, menšími, omezeními. Místa 

vyžadující ochranu před vstupem z důvodu bezpečnosti. To jsou ale omezení, negativa, 

která prakticky nic a nikoho v současnosti neomezují. Díla jsou většinou skryta v obtížně 

přístupném terénu, “maskována vegetací“. Tam, kde jsou v otevřeném terénu, jsou zřetelná 

a pro malou hustotu osídlení je jejich omezující vliv na okolí minimální. Všechna díla s 

projevy na povrch jsou pravidelně kontrolována, zabezpečována oplocením, ocelovými 

rošty, betonovými deskami, případně dosypávána. Jejich evidence a stav jsou průběžně 

aktualizovány. Odvaly, jak je zřejmé z obrazového materiálu, jednak pomalu mizí, 

s následnou úpravou terénu, jednak postupně zarůstají. V celé řadě odvalů lze nalézt 

zvýšený obsah přírodních radionuklidů. Proto jsou odvaly pravidelně radiometricky 

proměřovány pracovníky se zvláštní odbornou způsbilostí. Na základě výsledků měření je 

je průběžně aktualizována radiometrická mapa. Manipulace s materiálem z odvalů (údržba 

cest, zásypy důlních děl) není uváděním radionuklidů do životního prostředí. Ty do něho 

byly uvedeny již při předchozí průzkumné a těžební činnosti bývalého Československého 

uranového průmyslu. Těžba kameniva z odvalů a jeho výše uvedené použití je pouze 

redistribucí uložených materiálů v životním prostředí a v případě užití pro údržbu starých a 

opuštěných důlních děl ve správě DIAMO státní podnik návratem do původního 

horninového prostředí. Pro zásyp děl jsou přednostně používány partie s vyšším obsahem 

radionuklidů. Při této činnosti nevznikají žádné radioaktivní odpady. Těžební objekty, resp. 

jejich zbytky, jsou pro současnou generaci spíše zdrojem poznání historie jejich bydliště a 

objekty dalšího zájmu. Jedinými subjekty, koho díla zatěžují, jsou orgány státní báňské 

správy a instituce provádějící zabezpečení objektů. 

Trvá vysoká četnost násilných nepovolených vniknutí do důlních děl různými zvědavci, 

rádoby speleology, sběrateli minerálů. Vandalismus nezná mezí bezdůvodným ničením 

dřevěných ohrazení a doslova surovými krádežemi ocelových sloupků osazených pro 
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zvýšení životnosti ohrazení. A to v místech bez elektrifikace za použití elektrické frikční 

pily. Viz obr. 17 a 18. 

 

Obr. 17: Instalované kovové ohrazení 
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Obr. 18: Kovové ohrazení 1 měsíc poté 

       . Četné jsou krádeže česel na obtokové štole obchvatu odkaliště Eliáš na lokalitě 

Jáchymov, ocelových zábran a stavidel na uklidňovací nádrži tamtéž viz obr. 19 a 20. 
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Obr. 19: Uklidňovací nádrž obtokového potoka – stav v r. 2010 

 

Obr. 20: Uklidňovací nádrž obtokového potoka – stav v r. 2011 
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Pozitiva však převažují. Nebýt hornické činnosti nebyly by Krušné hory pravděpodobně 

osídleny. Byly by pouhou zásobárnou dřeva. Díky naražené termě s léčivými účinky 

fungují v Jáchymově lázně. Přírodovědci nyní mají zajímavé studijní biotopy. Dochází 

k rozvoji všech forem turistiky. 

Velkou nadějí pro Krušné hory jako celku je připravované vyhlášení Montanregionu 

Erzgebirge Krušné hory za součást světového kulturního a přírodního dědictví  UNESCO. 

Tento moment může znamenat, tak jako u dalších objektů po celém světě, zvýšený zájem 

turistů, zvýšení návštěvnosti a ekonomický přínos. Může znamenat i příliv europrostředků 

pro další rozvoj Krušnohoří. Přispěje k opětovnému sblížení obou národů obývajících 

Krušné hory. Montanregion bude první památkou nacházející se na území dvou států. 

Věřím, že zvelebování Montanregionu přispěje i  ke zvýšení kultury některých obyvatel a 

návštěvníků hor, aby nedocházelo k ničení a krádežím bezpečnostních opatření. 

Domnívám se, že disertační práce splnila cíl, pro který byla zpracovávána. Mohla by být 

inspirací pro další zabývání se touto problematikou. Inspirací pro výzkum využití prostorů 

důlních děl jako rezervoárů pitné vody při očekávaném jejím nedostatku v blízké 

budoucnosti, případně rezervoárů vody pro energetické využití s využitím spádového 

potenciálu lokality. 

 

Na závěr práce uvádím seznam památek z české strany hor navržených k zařazení do 

Montanregionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Zdeněk Brázda:                        Výzkum vlivu důlních děl na povrch a životní prostředí  

2013  67/78 

 

7 SOUPIS OBJEKTŮ NA ČESKÉ STRANĚ KRUŠNÝCH 
HOR NAVRŽENÝCH DO PROGRAMU MONTANREGION 
ERZGEBIRGE KRUŠNOHOŘÍ K ZAŘAZENÍ NA 
SEZNAM PAMÁTEK SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A 
PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO 

 

 

Hornická oblast Krupka 

 

1. štola Starý Martin 

2. výchoz žíly Lukáš 

3. cesta z Krupky do Horní Krupky, KP, součást Příhraniční naučné hornické stezky 

Krupka-Dubí-Cínovec-Altenberg-Geising 

4. rýžoviště na Horní Krupce – prohlášená KP 

5. revír Preisselberg – štola č. 1 

6. revír Preisselberg – štola č. 2 

7. revír Preisselberg – štola č. 3 

8. revír Knötel – štola Večerní hvězda 

9. revír Knötel – štola Václav 

10. revír Knötel – štola Barbora 

11. revír Knötel – štola Prokop 

12. revír Knötel - Stříbrná štola č. 1 

13. jáma Göppel 

14. důl Vrchoslav – štola 5. květen 

15. důlní dílo Dürrholz 

16. hrad 

17. kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou a zvonicí 

18. kostel sv. Ducha 

19. měšťanský dům čp. 21 

20. měšťanský dům čp. 24 

21. kovárna čp. 195 

22. mýtnice čp. 2 

23. kostel sv. Anny 
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24. dům čp. 82 

25. dům čp. 86 

26. dům čp. 87 

27. dům čp. 88 

28. dům čp. 273 

29. dům čp. 307 

30. kaple sv. Wolfganga 

31. lanovka 

32. kostel sv. Prokopa 

 

Hornická oblast Osek 

 

1. areál Národní kulturní památka Klášter v Oseku 

2. objekt Národní kulturní památka Památník obětem katastrofy na dole Nelson 3.1.1934 

3. areál Kulturní památka Zřícenina hradu Rýzmburk 

4. areál Přírodní rezervace Salesiova výšina a skalní město s pozůstatky těžby kamene a 

stopami hlubinného dolování 

5. areál tzv. spirálového lomu na pískovec 

6. areál - lomy na pískovec u horního nádraží 

7. areál - lom na vápenec u horního nádraží 

8. technická památka horská železnice do Moldavy – horní nádraží v Oseku 

9. zaniklá hnědouhelná šachta Nelson VI. 

10. zaniklá hnědouhelná šachta Nelson VIII. 

11. zaniklá hnědouhelná šachta Nelson IX. 

12. krušnohorský zlom, přírodní útvar 

13. zaniklá "hornická" osada Domaslavice 

14. relikt středověké cesty z tzv."Krásné vyhlídky" ke hradu Osek/Rýzmburk 

15. areál svazky úvozových cest nad hradem Osek/Rýzmburk 

16. areál - stopy rudného dolování (I.) u zaniklé vsi Domaslavice a u tzv. "Sluneční stráně" 

17. areál - stopy rudného dolování (II.) podél staré cesty Osek-Rýzmburk-Dlouhá Louka-

Sasko 

18. areál - stopy rudného dolování (III.) severně nad hradem Osek/Rýzmburk 

19. areál - stopy rudného dolování (IV.) u tzv. "Krmelce" 
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20. areál - stopy rudného dolování (V.) - tzv. "Černá díra" a přilehlé okolí 

21. objekt/areál - zaniklá štola s propady směrem na Loučnou 

22. areál - vodní systém oseckého kláštera, soustava sběrných zařízení atd. 

23. naučná stezka 

 

 

Hornická oblast Hrob – Mikulov 

 

Hrob Mikulov 

 

1. štola Marie Pomocná 10. Lehnschafter 

2. Baderei Stollen 11. Allerheiligen 

3. St. Johanes Tag Stollen 12. Liebefrauen 

4. štola Čtrnácti svatých pomocníků 13. Kreuzstollen 

5. Martin Ober 14. Renner Stollen 

6. Martin Unter 15. Dreikönig Stollen 

7. Leopoldine 16. Uhelná štola nad nádražím Moldava 

8. štola 1 Křižanov 17.Marie Stollen - dědičná 

9. Antoni Stollen 

 

 

Hornická oblast Jáchymov  

 

1 Důl Svornost 

2 Štola č. 1 

3 Pinky na žíle Schweizer 

4 Nálezná štola 

5 Vodní kanál do Vodní štoly 

6 Horký rybník 

7 Eliášské údolí 

8 Důl Rovnost 

 

Hornická oblast Boží Dar 

 

9 Historický revír těžby Ag-rud 

10 Historické cínovcové sejfy 
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11 Zlatý Kopec – štola Johann 

12 Zlatý Kopec – štola Kohlreuter 

13 Zlatý Kopec – štoly Dreikönig a Segen Gottes 

14 Zlatý Kopec – Hrázděný potok 

15 Ryžovna – štola Allerheiligen 

16 Kraví potok - sejpy 

 

Hornická oblast Horní Blatná 

 

17 Vlčí jámy 

18 Důl Marie Terezie 

19 Kozí sejpy 

 

Hornická oblast Bludná 

 

20 Revír těžby a zpracování Fe- a Sn-rud 

21 Důl Zuzana a doly na Sněžné hůrce 

22 Důl Drahá kožešina 

23 Důl Hilfe Gottes 

24 Důl Gustav 

25 Volská štola 

 

Hornická oblast Hřebečná 

 

26 Historický revír těžby a zpracování Sn rud 

27 Důl Mauritius 

28 Štola Kryštof 

29 Jiřího pinka 

30 Schneppova pinka 

31 Pásmo Zinngrübner 

32 Pásmo Wildbahn 

33 Novoroční pinka 

34 Čedičový lom 

35 Mrtvý rybník 
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Hornická oblast Přebuz – Jelení 

 

36 Revír Přebuz 

37 Důlní závod Rolava 

38 Štola svatého Jiří v Jelení 

39 Cínový revír Jelení – Hirschkopf 

40 Vodní příkop Přebuz 

41 Pinkové řady na Čertově hoře 

 

 

 

Hornická oblast Kraslice 

 

42 Revír Kraslice - Tisová 

43 Revír Bleigrund 

44 Rolava – Šindelová – torzo vysokopecní hutě 

45 Revír Oloví 

46 Důl Ondřej 

47 Důl Terezie 

48 Důl Johannes 

49 Důl Krásná Marie 

50 Petrova štola 

 

Hornická oblast Nejdek 

 

51 Štola U Vítězné 

52 Pásmo Mariahilf 

 

Revír Potůčky 

 

53 Revír Glücksburg 

54 Stráň – důl Dorota 

55 Pískovec – Sn-doly 

56 Štola Tiefer Streitpingen 

57 Rýžoviště na Podleském potoku 

58 Luhy – důl František 
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59 Háje – štola Gotthold 

60 Háje – Segen Gottes 

61 Háje – Rudolf 

62 Háje – Trojice 

 

Hradiště 

 

63 Fluoritový důl 

 

 

 

 

STAVEBNÍ MONTÁNNÍ PAMÁTKY 

 

Hornická oblast Jáchymov 

 

1. Radnice 

2. Kostel sv. Jáchyma 

3. Mincovna 

4. Soubor měšťanských domů 

5. Hrad Freudenstein 

6. Hřbitovní kostel Všech svatých 

 

Hornická oblast Boží Dar 

 

8. Město 9. Kostel sv. Anny 

10. Radnice 

 

Hornická oblast Ostrov 

 

11. Město a Dům kultury 

12. Kostel sv. Michaela 

13. Stará radnice 

14. Šlikovský zámek 

 

Hornická oblast Horní Žďár 

 

15. Věž smrti (NKP) 
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Hornická oblast Horní Blatná 

 

16. Město 

17. Městský dům č.p. 127 

18. Dům č.p. 2 (fara) 

19. Dům č.p. 4 

20. Městský dům č.p. 6 

21. Kostel sv. Vavřince 

22. Blatenský vodní příkop 

23. Hrad Hartenberg 

 

 

 

Hornická oblast Nejdek 

 

24. Hrad 

25. Kostel sv. Martina 

26. Zámek 

27. Štola U Vítězné 

 

Vejprty 

 

28. město 

29. hřbitovní kostel sv. Martina 

 

Hora Svatého Šebestiána 

 

30. město 

 

Hora Svaté Kateřiny 
 

31. město 

32. kostel sv. Kateřiny 

33. budova soudu čp. 106 

 

Mikulov 

 

34. město 
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Hrob 

 

35. město 

 

Měděnec 

  

36. město 

 

Výsluní 

 

37. město 

 

Místo 

 

38. město 

 

Most 

 

39. kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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